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WHO -

Samfundskompetencer

– Selvbevidsthed

– Evne til kritisk refleksion

– Evne til at tage beslutninger

– Samarbejdsevne

– Evne til at håndtere følelser

– Empati

– Kreativitet

– Evne til at løs problemer

– Evne til at kommunikere effektivt

– Evne til at håndtere stress
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Samspil mellem sårbarhed, person, nærmiljø

- Beskyttende faktorer

– I personen

– F.eks. godt sprog

– I nærmiljøet

– F.eks. aktive, forstående, ”velstrukturerede” forældre, lærere 

eller pædagoger



Samspil mellem sårbarhed, person, nærmiljø

- Vedligeholdende faktorer

– I personen

– F.eks. negativ selvopfattelse

– I nærmiljøet

– F.eks. ”svage” forældre, højtråbende lærere 

eller pædagoger



Social indflydelse

– Miljøet har stor indflydelse på, hvor forstyrret den unge 

bliver

– Stor indflydelse på bl.a. trodsig adfærd, adfærdsvanskeligheder, 

depression mm.



Opdragelse, der kan medføre trods og 

adfærdsforstyrrelse

– Inkonsekvent/uforudsigelig  Nogle gange hårde 

konsekvenser

– Utydelig  det er svært at aflæse, hvad der menes



Autisme

– Hans Asperger, 1944 (østrigsk læge)

– Autisme som arvelig personlighedsforstyrrelse

– Aspergers beskrivelse anerkendes og bruges første via Lorna Wing, der i 

1981 skrev om disse børn

– Stort sammenfald med forskel, især på syn på indlæring og sproglig udvikling

– Psykodynamisk skole, Bruno Bettelheim (psykolog), mener, at tilstanden 

skyldes psykologiske årsager/grænsepsykose



Wings Triade: Gennemgående 

udviklingsforstyrrelse

Social 
kommunikation

Socialt 
sammenspil

Social 
forestillingsevne

(Sanseintegration)



Empati

– Indlevelse i andres følelser, tanker, motiver og hensigter
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Central cohenrence
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- Centrale sammenhænge

1. Sprog

2. Kropssprog

3. ”Fysisk 
sprog”



12 Global tænkning – begreb om 
tingene

– Opfatter og tænker i helheder

– opfatter detaljer

– Små børn, udviklingshæmmet og voksne som ikke 

har dybere kendskab til emnet.



13 Analyse og syntese tænkning

– Kompleks opfattelse

– Opfatter af helheden består af dele.

– Kommer ikke fra den ene dag til den anden

– Væsentligt udvikling i barnets udvikling

– Forudsætning for at kunne tænke i overbegreber, i 

sociale roller og sekvenser



Central cohenrence
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- Centrale sammenhænge

1. Sprog

2. Kropssprog

3. ”Fysisk 
sprog”



Eksekutive funktioner:

15

Få en ide
Planlægge

Frasortere stimuli
Udfører en plan

(Automatisere den)
Ændre strategi



Er der forskel ved diagnose?

– Asperger Syndrom:

– Indskrænkende interesser

– Tvangstanker og tvangshandlinger

– Infantil autisme:

– Usædvanlig tilknytning

– Usædvanlige sanseinteresser

– sproglige ritualer som involverer andre



ADHD

Attention

Deficit

Hyperaktiv 

Disorder



Opmærksomhed

– Delt opmærksomhed

– At kunne lave mad og tale samtidig

– Forberedende opmærksomhed

– At gøre sig parat til at gribe en bold eller køre over for grønt



Nedsat hæmmefunktion

– Vanskeliggøre brug af hjernens styrende funktioner 

medfølgende næsten umiddelbare reaktioner på impulser

… Medfører, at den unge ”taber hovedet”



Arbejdshukommelse gør det muligt at:

– Sammenligne episoden med tidligere episoder (fortid)

– Analysere mulige konsekvenser (fremtid)

– Regulere egne følelser

– Reagere overvejet



”Fanget” i nutiden

Hvis … Så …

fortid nutid fremtid

Konsekvens



Ringe arbejdshukommelse kan medføre 

nedsat forestillingsevne

fortid nutid fremtid



The Marshmallow Test



Eksekutive funktioner

Få en idé
Planlægge
Frasortere stimuli
Udføre en plan
(Automatisere den)
Ændre strategi



Ændring af symptomer i 

Ungdommen 

Hyperaktivitet reduceres
ændres til rastløshed, indre uro, anspændthed 

Impulsivitet fortsætter
Problemer med impulskontrol og frustrationstolerance 

Opmærksomhedsproblemer fortsætter
Eksekutive problemer, glemsomhed, langsommelighed 

Ofte nedsat psykosocial funktion



Forløb af ADHD - personer

ADHD Befolkning

Psykiatrisk indlæggelse 23% 4%

Dom for kriminalitet 47% 2%

Efterundersøgelse af personer med ADHD diagnosen i barnealderen.

Gennemsnitsalder 31 år. 88% drenge ( S. Dalsgaard, 2002)


